
Käyttöohje

Suojamaadoitettu etäohjattava jatkojohto



Hyvä tietää ennen tuotteen 
käyttöä

• Varmista että langattoman verkon reitittimesi 
käyttää 2,4 GHz verkkoa.

• Jos sinulla on useampi etäohjattava laite, varmis-
ta että ohjaat oikeaa laitetta.

• Varmista, että langattoman verkon signaali on 
riittävän voimakas jotta laite toimii ongelmitta.

• Varmista ettei reitittimeesi ole kytketty liikaa 
langattomia laitteita. Mikäli laitteen liittäminen 
ei onnistu, kytke muutama laite irti ja kokeile 
uudestaan.

• Saat lisätietoja reitittimeen kytkettävien laittei-
den enimmäismäärästä reitittimen käsikirjasta.

• Varmista ettei ”AP isolation/Access point” -toi-
minto ole käytössä reitittimessäsi.

• Laite pitää konfiguroida uudestaan jos langatto-
man verkon SSID tai salasana vaihdetaan.

• Laite muistaa asetukset vaikka sen irrottaa 
pistorasiasta. Kun kytket laitteen uudestaan 
pistorasiaan, yhdistyy se automaattisesti langat-
tomaan verkkoon, olettaen, että verkossa ei ole 
tapahtunut muutoksia.

• Nollaa laite pitämällä on/off -painiketta painet-
tuna viiden sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu 
nopeasti. Laitteen voi nyt konfiguroida uudes-
taan.



• Ota huomioon, että laitteen ollessa sammutettu 
(virtavalo ei pala), eivät myöskään USB-liitännät 
syötä virtaa.



Turvallinen käyttö

• Lue käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä. 
Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätilois-
sa. Älä käytä laitetta ulkona.

• Laite ei sovellu käytettäväksi kosteissa tiloissa, 
kuten kylpyhuoneessa tai saunaosastossa.

• Laite on pidettävä suojassa vedeltä, muilta 
nesteiltä ja kosteudelta. Pidä laite etäällä läm-
mönlähteistä ja tulesta. Laitetta ei saa myöskään 
altistaa pakkaselle tai pölylle.

• Asenna laite sellaiseen maadoitettuun pisto-
rasiaan, johon on esteetön pääsy. 

• Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, 
joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, 
henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon 
puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, 
jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu 
laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät 
laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät 
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa 
puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä 
ilman valvontaa.

• Älä pura tai muokkaa laitetta äläkä yritä korjata 
sitä itse. Laitteessa ei ole käyttäjän korjattavia 
osia. Laitteen rikkoontuessa sekä ongelmata-
pauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään. 

• Irrota jatkojohtoon kytketyt laitteet kun et käytä 



niitä. Irrota ladattavat USB-laitteet latauksen 
päätyttyä. Älä anna laitteiden latautua valvo-
matta.

• Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Laitetta saa puhdistaa ainoastaan kuivalla, 

pehmeällä liinalla. Puhdistukseen ei saa käyttää 
vettä tai muita nesteitä tai minkäänlaisia pesu- 
tai puhdistusaineita. 

• Irrota laite pistorasiasta jos sitä ei käytetä. Laite 
on säilytettävä huoneenlämmössä kuivassa 
tilassa.

• Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei 
saa hävittää normaalin talousjätteen 
seassa sen elinkaaren päätyttyä. 
Toimita laite kierrätettäväksi jälleen-
myyjälle tai paikalliselle kierrätyk-
sestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. 
Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuolto-
yhtiöltäsi. 

• Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolai-
tetyyppi Netwjork SP5 on direktiivin 2014/53/EU 
mukainen.



Skannaa QR-koodi

1

Lataa sovellus skannaamalla QR-koodia. Löydät 
sovelluksen myös Google Play storesta tai Apple App 
Storesta hakusanalla ”ANKUOO”. Sovelluksen nimi 
Androidissa on ”REC Smart” ja iOS:ssä ”REC Switch”.

Käyttö



2

Varmista, että langattoman verkkosi SSID on haet-
tavissa. Muussa tapauksessa saat virheilmoituksen 
sovelluksessa. Langattoman verkon taajuus tulee 
olla 2,4 GHz.



3

Liitä puhelimesi siihen langattomaan verkkoon, 
johon haluat laitteen myös liitettävän ja käynnistä 
sovellus. Luo käyttäjätili ruudulla näkyvien ohjei-
den mukaisesti ja kirjaudu sisään. 



4

Kytke SP5 pistorasiaan ja tar-
kista, että punainen virtavalo 
palaa. Paina virtapainiketta 
kerran jos ei virtavalo pala 
kytkettyäsi laitteen. Laite on 
valmis liitettäväksi puhelime-
si sovelluksen kanssa kun vih-
reä WiFi-merkkivalo vilkkuu 
nopeasti. Paina sovelluksessa 
”Add device”. Laitteen lisää-
minen kestää noin 30-120 
sekuntia verkosta riippuen.



5

Kun konfigurointi on valmis, näkyy laite Devices-lis-
tassa. Painamalla laitetta pääset näkymään, jossa 
voit kytkeä laitteen päälle tai pois päältä. Paina-
malla laitteen nimeä, pääset laitteen asetuksiin.



6

Valitsemalla asetuskuvaketta oikeassa yläkulmassa 
voit nimetä laitteen uudestaan tai valita sille eri 
kuvakkeen. Voit myös tarkistaa, onko laitteelle 
julkaistu uutta ohjelmistopäivitystä.



Valitsemalla ”Schedule” voit asettaa kellonajat ja 
päivät, jolloin laite kytkeytyy automaattisesti päälle 
tai pois päältä.

Viikkoajastin



Valitsemalla ”Countdown” voit asettaa laitteen kyt-
keytymään automaattisesti päälle tai pois päältä 
tietyn ajan päästä. Ajastuksen voi asettaa korkein-
taan 23 h 59 min päähän.

Ajastin



Poissa kotoa -toiminnon avulla lisäät kotisi turval-
lisuutta. Valitse ”Anti-theft” ja aseta ne kellonajat 
ja päivät, jolloin et pääsääntöisesti ole kotona. 
Näinä aikoina laite kytkeytyy päälle ja pois päältä 
satunnaisesti. Laitteeseen kytketty valaisin syttyy ja 
sammuu luoden vaikutelman, että joku on kotona.

Poissa kotoa -toiminto



1. Lataa Google Home -sovellus ja kirjaudu Google 
Home -tililläsi.

2. Avaa valikko vasemmasta kulmasta ja valitse 
”Home Control”.

3. Paina ”+” oikeassa alakulmassa, hae ”Ankuoo 
REC” ja valitse se.

4. Kirjaudu sisään REC-sovelluksessa luomallasi 
Ankuoo-tunnuksella.

5. Paina ”Done”. Näet listan kaikista tilille liitetyistä 
laitteista. Voit myös osoittaa laitteelle huoneen.

6. Voit nyt käyttää laitetta Google Homen kautta.

1. Lataa Alexa -sovellus ja kirjaudu Alexa-tililläsi.
2. Avaa valikko vasemmasta kulmasta ja valitse 

”Skills”.
3. Hae ”Ankuoo REC” ja valitse se.
4. Kirjaudu sisään REC-sovelluksessa luomallasi 

Ankuoo-tunnuksella.
5. Paina ”Discover devices”. Alexa hakee kaikki 

verkkoon liitetyt laitteet.
6. Voit nyt käyttää laitetta Alexan kautta.

Käyttö Google Homen kanssa

Käyttö Amazon Alexan kanssa
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Tekniset tiedot

230 V 50 Hz 16 A
Jatkuva kytkentäteho maks. 3500 W
USB-liitännät: 2 kpl, 5 V DC maks. 2,4 A
Johdon pituus: 1,5 m
Suko-pistorasioiden lukumäärä: 5 kpl
Käyttölämpötila 0-40 oC 
IP20 (vain sisäkäyttöön)
Suhteellinen kosteus ≤80 %
Langaton standardi 802.11b/g/n (2.4GHz) 
2,4GHz EIRP < 20 dBm
Mitat: 334 x 64 x 40 mm


